AGENDA;
PaasBingo;

donderdag 5 april

Eieren zoeken en gooien;

Maandag 9 april.

Wijk versieren;

Donderdag 26 april.

Vossenjacht;

Vrijdag 27 april.

Rommelmarkt en playbackshow;

Zaterdag 28 april.

Koninginnedag en spelletjes;

Maandag 30 april.

Tunnelrace;

Dinsdag 1 mei.

Puzzeltocht;

Woensdag 2 mei.

Spelletjesavond;

Donderdag 3 mei.

Kinderbingo en prijsuitreiking;

Vrijdag 4 mei.

Fietspuzzeltocht;

Donderdag 17 mei.

EK2012 voetbal kijken;

Zaterdag 9 juni en woensdag 13 juni.

***************************************************************************
COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE,
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
maandag 18 juni 2012,
bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36,of bij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@oalndiek.nl.
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NOOT VAN DE REDAKTIE.
Deze keer geen opsomming van wat er allemaal in deze wijkkrant staat, maar een oproep!

Op 2 juni 2012 zal onze voorzitter, Rob Pijffers, meefietsen met het Bike2theCloud
fietsteam. Dit team, bestaande uit 13 personen zullen de Mont Ventoux gaan beklimmen.
Ze doen dit om geld in te zamelen voor stichting Join4Energy.
Stichting Join4Energy heeft als doel geld op te halen met activiteiten ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten, met als uiteindelijk doel
het ontwikkelen van een medicijn.
Vanuit de farmaceutische industrie is weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning
van onderzoek naar geneesmiddelen voor energiestofwisselingsziekten gezien e relatief
geringe omvang van de doelgroep.
Iedere week worden er 1 a 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte!
Zoals de zin hierboven al zegt, iedere week worden er 1 a 2 kinderen geboren met een
energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg, laadt niet op, en loopt snel leeg. Bij
de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een marathon te
hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal uitgeput. Bij veel kinderen zijn ook de organen
aangetast die veel energie verbruiken, zoals de hersenen, het hart en de lever. Door een
ernstige ontwikkelingsachterstand, epilepsie en har- en leverfalen overlijden veel van deze
kinderen voor het 10e levensjaar !!
En er geen behandeling voor deze ernstige ziekten.
70% van deze kinderen wordt niet volwassen; 50% overlijdt voor hun 10 e verjaardag…….
Vanuit Bike2theCloud hebben wij de verwachting dat de €1.000,00 per fietser ruimschoots
gaan halen! Ook u kunt uw bijdrage hieraan leveren! Niet om de berg op te fietsen, maar
“gewoon” een donatie te geven. Dit hoeven geen megabedragen te zijn. Alle kleine beetjes
helpen en zijn meer dan welkom.

Hoe kunt u doneren:




U mag uw bijdrage in een gesloten enveloppe met of zonder uw naam erop door de
brievenbus van Willem Kloosstraat 21 doen, onder vermelding van Sponsoring Rob
Pijffers – Join4Energy.
Uw bijdrage storten op bankrekeningnr. 50.52.98.872 t.n.v. R.J.H. Pijffers onder
vermelding van Sponsoring Rob Pijffers – Join4Energy.
Via de link op de site van www.bike2thecloud.nl bij de naar Rob Pijffers. U komt dan
op de website van Join4Energy alwaar u een online betaling kan verrichten met
eventueel een boodschap.

In de volgende wijkkrant treft u dan een overzicht aan van het aantal personen die
gedoneerd hebben, en hoeveel het allemaal heeft opgebracht.

DOEN !!
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VAN ONZE VOORZITTER
Beste buurtbewoners,
Hebt u de schaatsen nog onder gehad? Wat was het geweldig, dat er dit jaar toch nog
geschaatst kon worden op het schaatsbaantje achter de supermarkt!
Tja, hoe zal ik eens verder gaan… Over op de orde van de dag.
De ledenvergadering is achter de rug. Helaas was de opkomst niet zoals wij hadden
gehoopt. Ik meen zo’n 20 leden. Als bestuur en als voorzitter vinden wij – en vind ik – dit
jammer. Wij hadden graag van u gehoord wat er zoal leeft in onze wijk.
Da’s dan een mooi bruggetje naar het verzoek van Stichting De Welle; zij hebben
gevraagd of er in onze omgeving/wijkvereniging een bewoner ’n Oaln Diek wil
vertegenwoordigen omtrent het “onderzoek” over de woonservice zones. Nadere
informatie hierover treft u elders in de wijkkrant aan. De eerste kennismakingsdatum staat
op 11 april op een nader te bepalen locatie.
Om toch even terug te komen op de jaarvergadering en de vraag: ”Hoe gaat het met de
wijk?” daar kan ik u een positief antwoord op geven. Tenminste, ’n Oaln Diek staat er in
financieel opzicht goed voor. Er zijn een aantal activiteiten die voor een goed positief
resultaat hebben gezorgd. Helaas heeft het bestuur kennis mogen nemen van het
volgende: Martin van Leussen stopt per direct met zijn activiteiten betreffende Inkoop en
Beheer. Martin heeft dit jarenlang met veel plezier gedaan. Verschil in inzicht betreffende
deze taken heeft Martin doen besluiten om te stoppen. Als voorzitter en als buurman vind
ik het erg jammer dat het zo moet lopen. Wij kennen Martin als “een man een man, een
woord een woord”. Wij respecteren Martin's besluit, maar ervaren dit wel als een
“aderlating” voor de wijkvereniging. Martin, bedankt voor jou niet aflatende inzet van de
afgelopen jaren!
Verder op in de wijkkrant treft u een oproep aan, om invulling te geven aan de ontstane
taken betreffende Beheer en Inkoop.
Dan nog even vooruit blikkend, wat staat ons nog te wachten qua evenementen:
-

Toneel – op vrijdag en zaterdag 23/30 en 24/31 maart staan de dames en heren
van toneel met een nieuw stuk op de planken in het “gezelligste” theater van
Nijverdal!

-

De PaasBingo op donderdag 5 april

-

Eieren zoeken en natuurlijk eieren gooien op maandag 9 april

En vergeet ook niet de “feestweek” die er weer aan zit te komen. In de vorige wijkkrant
staan alle activiteiten met de betreffende data. Zo hoeft u geen “feestje” meer te missen!
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Tot zover mijn stukje, mocht u eens nadere informatie over bepaalde zaken willen hebben,
vernemen wij dit graag. Dit kan via de brievenbus bij ’t Diekhuus, of via e-mail:
info@noalndiek.nl .
Hartelijke groet,

Rob Pijffers
*******************************************************************************************************
LIEF EN LEED.

Bij deze willen wij de wijkvereniging bedanken voor de attentie die wij kregen ter
gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk.
Johan en Dora Geuzendam

*************************************************************************************************
Ik wil de wijkvereniging bedanken voor de bloemen die ik heb ontvangen i.v.m. een
behandeling in de Isala Kliniek te Zwolle.
Herma Veldman. Rijssensestraat 391
*************************************************************************************************
Nieuwe leden via kaarten;
R. Evers
Dhr. Smit.
*************************************************************************************************
Met vriendelijke groet,
Harmke Schipper.

Pagina 4

VAN HET BEHEER 1.
Vlak voor kerst zijn aan het plafond in het Diekhuus eilanden aangebracht om het geluid te
verminderen, het lawaai is nu een stuk minder geworden zoals de reacties waren.
De berging aan de achterzijde is opgeruimd, het was er een grote puinhoop, want na elke
activiteit werd alles maar om de deur geschoven. Er is heel wat rotzooi naar de stortplaats
gebracht. Tevens is er een ander slot in de deur gezet, zodat door het bestuur na kan
worden gegaan wie er in is geweest, en er zo beter toezicht op gehouden kan worden.
Dirkje, Jan en Gerard bedankt voor jullie hulp.
Ook de voorste berging is opgeruimd zodat het hier ook weer overzichtelijk is. Gerard
bedankt voor de hulp.
Verder was er de nodige reparatie van de dingen die gesneuveld waren.
M. van Leussen.
****************************************************************************************************
Kortingsbonnen Kermis Nijverdal
Van 15 t/m 18 mei is er kermis in Nijverdal. Wilt u kortingsbonnen voor de kermis, kijk dan
vanaf begin mei op www.kermiskorting.nl .

****************************************************************************************************
OUD PAPIER
De ouderraad van de Prins Bernhardschool verzamelt oud papier. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de school. Bijvoorbeeld voor aanschaf van dure leermiddelen of
bijzondere gebeurtenissen op school wordt de oudpapierpot aangesproken. Het oud
papier wordt elke tweede donderdag van de maand van 18.30 uur tot 19.00 uur
ingezameld bij het fietsenhok op het schoolplein. Iedere maand staat daar dan een
container. Bij voorbaat onze hartelijke dank!!! De data voor 2012 zijn; 12 april,10 mei, 7
juni, en 12 juli.
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VAN HET BEHEER 2
Een week voor de ledenvergadering heb ik besloten mijn werkzaamheden voor de wijk
zoals het beheer en de inkoop te beëindigen. Dit besluit nam ik niet met plezier, ik heb dit
werk altijd met hart en ziel gedaan en er vele uren aan besteed, en het Diekhuus in goede
staat gehouden. Maar als het plezier hiervan je wordt ontnomen doordat sommige
commissies hun afspraken niet nakomen en je moet afwegen wat je zegt. De
bestuursbesluiten die ik moest uitvoeren, wat dan voor sommigen vervelend is, ik er
steeds de zwarte piet voor kreeg toegeschoven en als de boosdoener wordt aangezien.
Ook kreeg ik vaak te horen; het mag niet van het beheer, zonder dat ik gevraagd was. Dan
moet je het besluit nemen om te stoppen, al gaat dit voor mij met pijn in mijn hart.
Ook ik heb fouten gemaakt en ben niet volmaakt. In de jaren dat ik in het bestuur heb
gezeten voor het beheer is er veel gebeurd in en om het Diekhuus. Een nieuwe bar, nieuw
meubilair, grote berging achter het Diekhuus, grotere luifel, nieuw aanrechtblad, nieuwe
deurtjes in de keuken en achter de bar, kasten voor beheer, bestuur, toneel, de wijkkrant
en stellingen in de bergingen en kelder. Nieuw dak op het gebouw, binnen en buiten in de
verf en het hek geschilderd.
Ook voor de inkoop keek ik de folders altijd na en haalde bier en andere artikelen van de
aanbieding, wat voor de wijk veel scheelde.
Ik wil iedereen bedanken die het vertrouwen in mij hebben gehad en diegene die altijd
klaarstonden als ik hun vroeg om mij te helpen, met een klus voor het Diekhuus. We
hebben hier in de wijk een prachtig wijkgebouw waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
Laten we er met zijn allen dan ook zuinig op zijn en erop toezien dat het niet verwaarloosd
wordt, zodat we over jaren kunnen zeggen wat heeft onze wijk nog steeds een mooi
gebouw.
Ik wens het bestuur veel wijsheid toe om het te handhaven.
Nogmaals bedankt.

M. van Leussen,
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VAN DE EVENEMENTEN
Nog even en dan gaan we weer een gezellige tijd tegemoet met de feestweek. Maar eerst
hebben we nog de PAASBINGO op 5 april a.s. Daarvoor kunnen we nog steeds mensen
gebruiken. We beginnen om 20.00 uur. Dan hebben we 2e paasdag ons jaarlijkse eieren
zoeken en eieren gooien. We gaan om 9.30 uur op de fiets weg richting het bos.
FEESTWEEK
Donderdag 26 april mogen de straten weer versierd worden. Wij als evenementen zullen
zorgen dat het Diekhuus weer mooi versierd wordt.
Vrijdag 27 april beginnen we de feestweek met vossenjacht. Iedereen is van harte
welkom. We beginnen om 18.30 uur. Dus zorg dat je op tijd bij ‘t Diekhuus bent. Dan kun
je inschrijven. Je mag groepjes vormen van 4 personen.
Zaterdag 28 april willen we proberen om een rommelmarkt te organiseren op het grasveld
bij ’t Diekhuus. Dus als u de zolder nog op wilt ruimen……. De tijd is van 10.00u tot 13.00u
Mocht u belangstelling hiervoor hebben geef dit dan even door aan iemand van de
evenementen. Bij te weinig deelname gaat dit niet door.
Zaterdagavond 28 april hebben we weer een playbackshow. De deuren gaan om 19.00
uur openen en we beginnen om 19.30 uur. We kunnen nog steeds een aantal acts
gebruiken, dus lijkt je het wat, geef je dan nog even op bij D. Eikenaar. De entree deze
avond is 1 euro.
Maandag 30 april beginnen we met de ballonnen oplaten om 10.00 uur. Daarna hebben
we tot 11.30 spelletjes op het grasveld. Hiervoor kunnen we nog wel extra mensen
gebruiken. Als je wilt helpen kun je dit s’ morgens doorgeven aan een van ons. s’ Middags
gaan we op het grasveld ook iets leuks organiseren waar iedereen aan mee kan doen.
Dus bent u s’ morgens al aanwezig, blijf dan gezellig hangen bij ’t Diekhuus. Voor de
inwendige mens wordt altijd gezorgd.
Dinsdag 1 mei hebben we de tunnelrace weer. We hopen op mooi weer, zodat we dit
lekker buiten kunnen doen en anders gaan we naar binnen. We beginnen om 18.30 uur.
Je mag ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
Woensdag 2 mei willen we een fotopuzzeltocht organiseren. We beginnen ook deze
avond om 18.30 uur. Kom op tijd naar ‘t Diekhuus om je in te laten schrijven in groepjes
van 4 personen.
Donderdag 3 mei hebben we een spelletjesavond. We doen het dit jaar iets anders als
vorig jaar, want toen was het wel een beetje een smeerbende met dat water en bloem,
maar we zullen er voor zorgen dat het weer heel leuk wordt. Ook deze avond beginnen we
om 18.30uur.
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Vrijdag 3 mei hebben we s’ middags om 13.30 uur als afsluiting van de feestweek een
kinderbingo met aansluitend de prijsuitreiking van de feestweek. Dus met alles wat je
meedoet, behalve de spelletjes op Koninginnedag valt een prijsje te winnen.

En dan willen we het volgende ook nog even vermelden dat je met Hemelvaartsdag 17
mei weer met je gezin gezellig kunt gaan fietsen hier in de omgeving. Er is al weer een
mooie route uitgezet. Je kunt starten vanaf 09.00 tot 10.00 uur bij ‘t Diekhuus.

Dit zijn de activiteiten voor de komende tijd. We hopen dat er veel kinderen komen en ook
de ouders zijn natuurlijk van harte welkom om aan te moedigen.
Nog even om te vermelden: vergeet de PAASBINGO niet.
We zitten nog niet vol, dus er kunnen nog steeds mensen bij. Het wordt hartstikke
gezellig. We beginnen om 20.00 uur de kosten zijn voor 8 rondes 7.50 euro.
Groetjes de evenementencommissie.
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OPROEP OPROEP OPROEP
Samen in buurt, wijk en dorp werken aan leefbaarheid voor iedereen. Bent u de
bewoner uit 'n Oaln Diek die mee wil denken?
Woningstichting, welzijnorganisaties, zorgaanbieders en gemeente hebben de hulp nodig
van inwoners om samen buurt, dorp en wijk leefbaar te houden voor jongeren,
volwassenen, ouderen en mensen met een beperking. We kunnen dat als woningstichting,
welzijnorganisaties, zorgaanbieders en gemeente niet alleen.
Door onze gemeente in te delen in vijf kleinere, overzichtelijke gebieden, zogenoemde
woonservicegebieden, kunnen we voorzieningen en dienstverlening op het gebied van
wonen, welzijn en zorg zo optimaal mogelijk afstemmen op wat u als inwoner nodig hebt.
We willen hiermee bereiken dat ook ouderen en mensen met een beperking zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor is nodig:
 adequate huisvesting in de vorm van geschikt wonen
 informatie, advies en cliëntondersteuning
 persoonlijke diensten en zorg thuis
 ontmoeting en activiteiten op een bereikbare locatie
 een winkel voor dagelijkse levensbehoeften op een bereikbare locatie of een
boodschappenservice
 (openbaar) vervoer
 en een omgeving die in het algemeen als veilig wordt ervaren.
Samenwerking
Deze voorzieningen en dienstverlening kunnen maatschappelijke organisaties en
gemeente niet alleen realiseren. Binnen elk woonservicegebied zijn inwoners nodig die
samen met ons hier actief aan mee willen werken. Bij alles wordt uitgegaan van de eigen
kracht van de inwoners, een actief maatschappelijk middenveld en een gemeente die
voorwaarden schept. Buurtschap, dorp en wijk vormen de basis. Wij vragen inwoners om
actief mee te doen en mee te bouwen.
Hulp gevraagd
Woningstichting Hellendoorn, Stichting De Welle, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel,
ZorgAccent, Attent Thuiszorg-Woonzorg-Kraamzorg, CarintReggeland, huisartsen en
gemeente doen een beroep op inwoners om zich aan te melden om deel te nemen aan
een werkgroep in het eigen woonservicegebied.
Vijf woonservicegebieden
Er zijn vijf woonservicegebieden in de gemeente:
 Marle, Daarle en Daarlerveen;
 Hancate, Egede, Elen, Rhaan en Hellendoorn;
 Hulsen, Kruidenwijk, Nijverdal Noord;
 Nijverdal Zuid;
 Haarle.
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Werkgroep per woonservicegebied
Per woonservicegebied gaan we een werkgroep instellen. De werkgroep wordt
samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van het
woonservicegebied. Verenigingen Plaatselijk Belang, dorpsraden, buurt- en
wijkverenigingen en kerken nodigen we gericht uit. Maar ook andere verenigingen, zoals
scholen en sportverenigingen, vragen we om actief leden te werven die in deze
werkgroepen plaats willen nemen. Ook als inwoners niet actief zijn binnen een vereniging,
maar wel goed weten waar in een wijk of buurt behoefte aan is en over een uitgebreid,
informeel netwerk beschikken, roepen wij ze op om zich beschikbaar te stellen.
Elke werkgroep krijgt een voorzitter en een secretaris geleverd. Dat betekent dat de
andere leden zich vooral kunnen richten op de inhoud. En die inhoud bestaat uit het
aangeven van wat er leeft, welke behoeften er zijn en welke mogelijkheden zich voordoen
in een woonservicegebied. Dus, hoe hou je je eigen buurt, wijk en dorp leefbaar voor
iedereen die daar woont, jong en oud, gezond en met een beperking.
Voor Nijverdal Zuid is Marije Leferink van Stichting De Welle de voorzitter en Jos Korfage
van CarintReggeland de secretaris.
Startbijeenkomst werkgroep Nijverdal-Zuid
Er vindt een startbijeenkomst van de werkgroep Nijverdal-Zuid plaats op 11 april 2012 van
20.00 tot 21.30 uur. Locatie wordt nader bepaald.
Tijdens deze avond is het de bedoeling om dieper op het onderwerp in te gaan en samen
te bespreken welke taken de werkgroep Nijverdal-Zuid op zich kan nemen. Graag zien wij
een bewoner van 'n Oaln Diek ook aanschuiven.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marije Leferink (Stichting De Welle)
e-mail:

m.leferink@stichtingdewelle.nl

tel.:

0548 – 638810
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OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Wie voelt er wat voor, om zich beschikbaar te stellen voor de volgende taken van onze
wijkvereniging:
-

Inkoop
Hiervoor zoeken wij een aantal vrijwilligers die bij toerbeurt er zorg voor dragen dat
de benodigdheden qua eten & drinken voldoende aanwezig zijn.

En verder:
-

Beheer
Hiervoor zoeken wij een aantal vrijwilligers met enigszins twee rechterhanden om
de betreffende onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Het bestuur geeft er haar voorkeur aan, om meerdere mensen voor deze taken te krijgen
zodat de werkzaamheden op een juiste wijze verdeeld kunnen worden.
Reageren kan op de volgende wijze:
-

Per email: bestuur@noalndiek.nl
Per brief: brievenbus wijkgebouw
Zeg het tegen 1 van de bestuursleden, Harmke, Jan, Alfred, Orionne of Rob.

Hopelijk kunnen wij bij de volgende editie van de wijkkrant deze vrijwilligers “presenteren”.
Het bestuur

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP
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EK VOETBAL

2012

Dit jaar is weer de EK voetbal. En aangezien er twee jaar geleden voor de laatste
wedstrijd werd gevraagd of we dit in ‘t Diekhuus konden kijken, ging dit helaas niet door.
Daarom willen we direct de eerste twee wedstrijden in ‘t Diekhuus gaan kijken of de derde
wedstrijd kan, hangt af of de omwonenden hier mee instemmen.

Maar goed, de eerste twee wedstrijden dus wel en deze worden gehouden op:

Zaterdag 9 juni

18.00 uur

Nederland - Denemarken

Woensdag 13 juni

20.45 uur

Nederland - Duitsland

We hopen op een goede opkomst, zodat we de volgende wedstrijden als Nederland
verder komt natuurlijk ook in ‘t Diekhuus kunnen kijken. Dit is wel zo gezellig met een hele
ploeg. In een de volgende wijkkrant vertellen we hier meer over, omdat we nu nog niet
weten of hier belangstelling voor is.

We horen het graag van u.

De evenementen
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